
 

БЪЛГАРСКА   ФЕДЕРАЦИЯ   ПО   ТУРИЗЪM 

1000 София ,бул.”В.Левски “ № 75 , Тел:02/ 9300 531;  

е – mail: bftourism@abv.bg; www.bftourism.net; kvtosmos@abv.bg 

       Сдружение :Клуб по воден туризъм „Осмос“ – гр. Троян 

 

             

Н  А  Р  Е  Д  Б  А 
 

за  организиране и провеждане на Национален воден поход 

“ОСЪМ 2018” 
 

І. Цел  и  задачи 

 Запознавaне с природни забележителности по поречието на  р. Осъм. – Деветашка 

пещера и Крушунски водопади. 

 Да се усъвършенстват физическите и техническите  качества на практикуващите воден 

туризъм в бързотечащи води. 

 Да се популяризира опазването и съхраняването на естествената водна среда в този 

район. 

 Да се покрият разрядните изисквания по НСК. 

 

ІІ. Място  и  време 

            Походът ще се проведе от 27.04 до 29.04.2018 г. по р. Осъм от с. Умаревци до гр. Левски 

- ІІ категория по НСК, с домакинството на  КВТ „Осмос” Троян. Бивака ще бъде на едно място- 

с. Александрово на поляната до моста за Крушуна. 

  ІІІ. График  на  движение 

  27.04.2018 г. /петък/ –  до 20 ч. – пристигане на участниците в с. Александрово. 

                            20.30 ч. – Техническа конференция. 

  28.04.2018 г. /събота/ -   9.00 ч. Извозване на лодки и участници до с. Умаревци 

                                            Воден поход от с. Умаревци до с. Александрово. 

                                     18 ч. – Техническа конференция. 

  29.04.2018 г. /неделя/ - от с. Александрово до гр. Левски 

                                     след 17 ч. отпътуване по места. 

           IV. Право  на  участие 

           В похода могат да участват всички водни клубове с неограничен брой участници, които 

имат добра физическа и техническа подготовка за практикуване на воден туризъм в 

бързотечащи води. Всеки екипаж да се управлява от опитен капитан. 

           V. Необходими документи и условия за участие 

          Пред ръководството на похода не по-късно от техническата конференция се представят 

следните документи: 

- Поименна застраховка “Злополука” за времето на похода за минимум 1000 лв 

- Декларация по образец 

- Стартова такса 5 лв. 

           Всички клубове участват със собствена материална база. Лодките трябва да бъдат 

обезопасени с камери против потъване, а всеки участник да има спасителна риза и каска. 

     VI. Материални  условия 

          Организационите разходи са за сметка на организаторите, а разходите на участниците се 

поемат от клубовете и дружествата от които участват или за самите участници. 

           VІI. Заявки за участие 

Заявки се приемат до 25.04.2018 г. на следния адрес: БФТуризъм,  бул.”В.Левски” 75, 

ет.V-и, ст.504, София 1000, на тел. 02/ 930 05 31, мтел 0882 966 451 – кратък 6451 и 0896 

766 105 – кратък 6105 Д.Кавъркова; или на  КВТ „Осмос” Троян на телефони : GSM 0888 282 

061 – Илиян Маринов и GSM 0888 15 43 62 – Петър Петров, Троян 

 

 

                                                                                     Б Ф Туризъм 
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